
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 
Serviciul resurse umane, salarizare  
și gestiunea funcției publice 

 

A N U N Ţ 

 

 Consiliul Județean Hunedoara organizează examen de promovare în grad imediat 
superior celui deținut a unor funcționari publici de execuție, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 
 

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui 
deţinut,  funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

 să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 
promovează; 
 să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor 
individuale în ultimii 2 ani calendaristici; 
 să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vigoare la data înștiințării Agenției Naționale a Funcționarilor 
Publici. 
  
Dosarul de înscriere la examen va conține în mod obligatoriu:  

a) adeverinţa eliberată de Serviciul resurse umane, salarizare şi gestiunea funcţiei 
publice în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se 
promovează; 

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din 
ultimii 2 ani; 

c) formularul de înscriere. 
  
 Desfăşurarea  examenului: 
 - locul organizării examenului - sediul Consiliului Judeţean Hunedoara 

- dosarul de examen se depune până la data de 02.09.2019 
 - proba scrisă – 12.09.2019, ora 11.00 
 - interviul – în maximum 5 zile de la data probei scrise. 
  

1. Funcția publică de execuție pentru care se organizează examenul:  

- consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP – Direcția administrație publică locală. 

 
 
 



Bibliografia: 
 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

2.  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;  
           3.  Constituţia României, republicată; 
           4. Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
  5. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 6. Ordonanța Guvernului României nr.27/2002 privind reglementarea activității de 
soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 Atribuţiile postului corespunzător funcției publice de execuție de consilier, 
clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP- Direcția administrație publică locală sunt: 

 
1. asigură punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative; 
2. asigură implementarea programului „Circulaţia Internă a Documentelor” sens în 

care: 
 înregistrează în registrul general de intrare-ieşire electronic toate 

documentele adresate instituţiei precum şi actele emise din oficiu de 
compartimentele din aparatul de specialitate al consiliului județean; 

 eliberează opisurile zilnice pe baza cărora se repartizează corespondenţa 
în instituţie; 

 urmăreşte respectarea termenelor de rezolvare a corespondenţei 
informând compartimentul de specialitate în cazul nerespectării acestora. 

3. efectuează minute ale ședințelor operative ale aparatului de specialitate al 
consiliului județean; 

4. asigură distribuirea către directiile de specialitate, serviciile si compartimentele de 
specialitate ale Consiliului Județean a corespondenței avizate sau semnate de 
catre conducerea institutiei; 

5. soluționează scrisorile și sesizările persoanelor fizice și juridice care se adresează 
Consiliului Județean și intră în sfera de serviciu; 

6. distribuie corespondența Consiliului Județean la Instituțiile publice și societățile 
comerciale din Municipiul Deva; 

7. asigură expedierea prin poștă  şi prin poşta militară a corespondenței; 
8. asigură ridicarea corespondenței și a coletelor primite pe adresa Consiliului 

Județean; 
9. asigură secretariatul executiv al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Hunedoara; 
10. predă Instituției Prefectului hotărârile adoptate și dispozițiile emise, pentru 

efectuarea controlului de legalitate de către prefect; 
11. asigură implementarea proceselor Sistemului de control intern/managerial al 

Consiliului Judeţean Hunedoara şi al serviciilor furnizate în cadrul proceselor în 
care îşi desfăşoară activitatea şi participă la instruiri legate de elaborarea 



documentelor a Sistemului de control intern/managerial al Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 

12. respectă codul etic; 
13. este obligat să acționeze imediat în cazul suspectării unor abateri sau nereguli, 

care fie s-au produs, se produc sau sunt pe cale de a se produce, în conformitate 
cu gravitatea abaterii sau neregulei observate; 

14. identificarea riscurilor și completarea formularului Alertă la risc ; 
15. îndeplinește alte sarcini primite din partea şefului ierarhic şi a conducerii  

Consiliului Judeţean. 
 

Persoana de contact: Furca Monica - inspector – Serviciul resurse umane, salarizare 
și gestiunea funcției publice. 

 

2. Funcția publică de execuție pentru care se organizează examenul:  

- inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului relații externe, 
asocieri și comunicare interinstituțională 

 Bibliografia: 
 1.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

2.  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;  
           3.  Constituţia României, republicată; 
           4. Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 5. Hotărârea nr.518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român 
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările 
și completările ulterioare;  

      6. Legea nr.251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu 
gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei; 

            7. Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.  
 
Atribuţiile postului corespunzător funcției publice de execuție de inspector, clasa I, 
grad profesional superior în cadrul Serviciului relații externe, asocieri și 
comunicare interinstituțională sunt: 

1. Întocmeşte documentația necesară efectuării plăţii cotizaţiilor către Asociaţiile la care 
Consiliul Judeţean Hunedoara are calitatea de membru; 
 2. Ține legătura cu reprezentanţii Asociaţiilor la care Consiliul Judeţean Hunedoara are 
calitatea de membru; 
 3. Activități care survin ca urmare a unor acţiuni ale Consiliului Judeţean Hunedoara 
corelate cu programe ale organizaţiei sau ale Uniunii Europene, precum şi întocmirea 
corespondenţei necesare;  
 4. Contribuie la urmărirea, realizarea, analizarea unor Proiecte sau Programe de 
dezvoltare regională cu finanţare externă sau parţial externă; 



  5. Contribuie  la elaborarea/întocmirea  unor  evidenţe  şi  prezentarea  unor rapoarte 
periodice  cu privire la funcţionarea Programelor sau Proiectelor asupra cărora s-a făcut 
referire; 
 6. Activitate de traducere şi interpretariat în şi din limbile cunoscute, în legătură cu 
îndeplinirea sarcinilor; 
7. Elaborarea documentaţiilor pentru proiecte de hotărâre, dispoziţii şi propuneri spre 
aprobare; 
 8. Urmărirea finalizării acțiunilor survenite ca urmare a proiectelor de hotărâre, dispoziţii 
şi propuneri spre aprobare; 
 9. Asigură corespondența necesară ca urmare a calității de membru al Consiliului 
Județean Hunedoara în Adunarea Regiunilor Europei. 
10. Asigură comunicarea interinstituțională cu instituțiile subordonate. 
 11. Activităţi ce derivă din calitatea de membru al unei echipe organizatoare de vizite în 
străinătate pentru delegaţii ale C. J. Hunedoara sau la organizarea unor vizite în ţară ale 
unor delegaţii din străinătate; 
12. Verifică condica de prezenţă a Serviciului; 
 13.Întocmește pontajul Serviciului Relaţii Externe, Asocieri şi Comunicare 
Interinstituţională; 
 14.Ținerea sub control a proceselor Sistemului de Management al Calităţii şi al  
serviciilor furnizate, în cadrul  proceselor în care îşi desfăşoară activitatea; 
15. Alte sarcini repartizate de către şeful direct şi Preşedintele Consiliului Judeţean (în 
lipsa acestuia, de către înlocuitorul legal al Preşedintelui), în conformitate cu sarcinile din 
fişa postului. 
 
Persoana de contact: Bădilă Claudia - consilier – Serviciul resurse umane, salarizare și 
gestiunea funcției publice. 
 

3. Funcția publică de execuție pentru care se organizează examenul:  

- consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Compartimentului managementul 
unităților de asistență medicală 

Bibliografia: 
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
2.  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;  

           3.  Constituţia României, republicată; 
           4. Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

5. Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (TITLUL VII Spitalele),     
republicată, cu modificările și completările ulterioare ;  

6. Ordin al Ministrului Sanatatii nr. 1.384 / 2010 privind aprobarea modelului-cadru 
al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii 
managerului spitalului public, cu modificările și completările ulterioare. 
 



Atribuţiile postului corespunzător funcției publice de execuție  de consilier, clasa I, 
grad profesional superior din cadrul Compartimentului managementul unităților de 
asistență medicală sunt: 

1.  punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative; 
2. răspunde de organizarea și desfășurarea activității Compartimentului managementul 

unităților de asistență medicală; 
3. elaborează și redactează documentația necesară elaborării proiectului de hotărâre 

privind organigrama, statul de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare 
pentru spitalele publice din subordine și pentru Unitatea de Asistență Medico - 
Socială Baia de Criș, pe baza documentației primite de la unitățile sanitare din 
subordine și asigură avizarea acestora; 

4. elaborarea proiectelor politicilor și strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor și 
statisticilor necesare realizării și implementării politicilor publice, precum și a 
documentației necesare executării legilor, în vederea bunei desfășurări a activității 
unităților de asistență medicală; 

5. evaluarea indicatorilor privind activitatea desfășurată în unitățile sanitare publice cu 
paturi și în alte structuri aflate în domeniul său de competență, stabiliți prin ordin al 
ministrului sănătății, 

6. asigură desfașurarea procesului de evaluare a activităților managerilor spitalelor din 
subordine; 

7. întocmirea documentației privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, 
restructurarea, schimbarea sediului și a denumirilor pentru spitalele publice din 
domeniul său de competență, cu avizul conform al Ministerului Sănătății; 

8. întocmirea Normelor de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru 
selecționarea managerilor la spitalele publice aflate în subordine și a  Regulamentului 
de organizare și desfășurare a evaluării activității managerilor unităților sanitare 
publice aflate în subordine; 

9. întocmește actele necesare pentru numirea interimară a membrilor din comitetul 
director; redactează contractul de management și întocmește actele necesare pentru 
numirea managerilor unităților sanitare publice aflate în subordine; 

10. controlul de fond al unităţilor sanitare, în colaborare cu reprezentanţii Casei Judeţene 
de Asigurări de Sănătate; 

11. activitatea de soluţionare legală a petiţiilor cu privire la asistenţa medicală din unităţile 
sanitare din domeniul său de competenţă; 

12. poate reprezenta Consiliul Județean Hunedoara, ca membru, în Consiliul de 
Administrație al unităților sanitare publice aflate în subordine; 

13. asigură sprijin unităților sanitare publice aflate în subordine, în elaborarea 
documentațiilor specifice, în limita competențelor; 

14. asigură arhivarea documentelor specifice  compartimentului; 
15. asigură dezvoltarea și funcționarea sistemului de control intern managerial conform 

OSGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităților publice; 

16. angajatul Consiliului Județean Hunedoara este obligat să acționeze imediat în cazul 
suspectării unor abateri sau nereguli, care fie s-au produs, se produc sau sunt pe 
cale de a se produce, în conformitate cu gravitatea abaterilor sau neregulilor 
observate; 



17. respectă Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara; 

18. îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în legi și acte normative sau încredințate de 
conducerea  consiliului județean, aflate în sfera sa de activitate. 

 
Persoana de contact: Oprișa Maria Cristina- consilier – Serviciul resurse umane, 
salarizare și gestiunea funcției publice. 
 

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, 
Serviciul resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice, camera 13, 
tel.0254/211350, int.182, fax: 0254230030, e-mail: cjudhunedoara@yahoo.com. 
 

 


